
შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს  ვებ-გვერდის დამზადების თაობაზე 

 

ტენდერის ფარგლებში შესასრულებელი მომსახურება მოიცავს: 

 ტექნიკური დავალების დეტალურ დამუშავებას 

 „UX/UI“ დიზაინის შემუშავებას 

 „Front-end“ დეველოპმენტს 

 „Back-end“ დეველოპმენტს 

 საძიებო სისტემაში ოპტიმიზაციას (SEO) 

 მასალების შეყვანას საიტზე 

 ტესტირებას 

 შემგომი მხარდაჭერა „Maintenance“ 

 

მოთხოვნები ტენდერში მონაწილე კომპანიებისადმი: 

 ტენდერში მონაწილეობა შეუძლია იურიდიულ პირს 

 მონაწილე კომპანიას უნდა ჰქონდეს ვებ-დეველოპმენტის კუთხით პროექტებზე მუშაობის გამოცდილება, 

არანაკლებ 10 პროექტისა  

 აუცილებელია „react“-ის, „angular“-ის ან „vue“-ს ფლობა 

 
შენიშვნა: გამოცდილებაში არ განიხილება Wordpress ძრავაზე აგებული ვებ-გვერდები.  
 
 

დაინტერესების შემთხვევაში, დეტალური ინფორმაცია მოითხოვეთ შემდეგ მეილზე: davit.gogiberidze@aversi.ge 
 
 

სატენდერო კომისიის მიერ სატენდერო წინადადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის შეფასების 

კრიტერიუმები არის შემდეგი: 

– პრეტედენტის მიერ წარმოდგენილი შემოთავაზების მოთხოვნებთან შესაბამისობა; 

– ანალოგიურ სფეროში არსებული გამოცდილება; 

– სამუშაოების შესრულების ვადა; 

– ღირებულება; 

– პრეზენტაცია; 
 
 

ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, ავანსის 

შემთხვევაში, მოეთხოვება წარადგინოს დამკვეთისთვის მისაღები ბანკიდან/სადაზღვევო კომპანიიდან გარანტიის 

წარმოდგენა – საავანსო თანხის ღირებულების ოდენობით. 

 

ტენდერში მონაწილეობისთვის დაინტერესებულმა კანდიდატებმა ელექტრონული სისტემის eTenders.ge–ს 

საშუალებით 2021 წლის 22 ოქტომბერს,  15:00 სთ–მდე  უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ინფორმაცია/დოკუმენტები: 

- შემოთავაზება; 

- პრეტენდენტის რეკვიზიტები: სრული დასახელება, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი, პასუხისმგებელი 

პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები;  

- ხელმოწერილი აფიდავიტი დანართის №2 სახით; 

- მომსახურების გაწევის ვადა;  

- მომსახურების ღირებულება, გადახდის პირობა; 

 
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ხელმოწერილ უნდა იქნას პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის მიერ. 
 

 
პრეტედენტს, დამკვეთის  მოთხოვნით შესაძლებელია დამატებით მოეთხოვოს შემდეგი  დოკუმენტაციის წარმოდგენა:  

mailto:davit.gogiberidze@aversi.ge


- ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან პირის 

რეგისტრაციის შესახებ (ინფორმაციის მომზადების თარიღიდან არ უნდა იყოს გასული 14  დღე); 

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ არ მიმდინარეობს იურიდიული პირის 

რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია (ინფორმაციის მომზადების თარიღიდან არ უნდა იყოს გასული 14 დღე); 

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო 

სამართლებრივი შეზღუდვა რეგისტრირებული არ არის (ინფორმაციის მომზადების თარიღიდან არ უნდა იყოს 

გასული 7 დღე);  

 

დამკვეთის მოთხოვნით, ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე, პრეტენდენტებს ასევე შესაძლებელია მოეთხოვოთ სხვა 

დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენა.  

სატენდერო განცხადებით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა შეიძლება გახდეს პრეტენდენტის 

ტენდერიდან დისკვალიფიკაციის საფუძველი. 

 

                                                

შენიშვნა: ტენდერი ტარდება "1 კონვერტის პრინციპით", რომელიც არ ითვალისწინებს ვაჭრობის ეტაპს1. 
შესაბამისად, პრეტედენტ(ებ)ის მიერ სატენდერო განცხადებაში უნდა მიეთითოს მათ მიერ მოწოდებული 
მომსახურების საბოლოო ღირებულება. 
 
 
წინამდებარე ტენდერის საფუძველზე პრეტედენტ(ებ)ის მიერ წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემები  (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) განხილულ იქნება მხოლოდ წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში. ამასთან, წინამდებარე 

სატენდერო განცხადების საფუძველზე პრეტედენტ(ებ)ის მიერ სატენდერო წინადადების (შესაბამისი 

დოკუმენტაციისა და მათ შორის პერსონალური მონაცემების) წარმოდგენა ადასტურებს პრეტედენტ(ებ)ის თანხმობას 

აღნიშნული პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე.  
 

                                                             
1 ერთი კონვერტის პრინციპის ჩატარების წესებისათვის იხილეთ http://etenders.ge/Page/Instructions 


